
Termo e Condições de Uso – Wi-Fi do Bloco EVA 

I. Ao utilizar a rede Wi-Fi do Bloco EVA para acesso à Internet, 

o USUÁRIO expressamente aceita, sem reservas ou ressalvas, 

todas as condições abaixo descritas para a utilização do 

serviço. 

II. O serviço de rede Wi-Fi do Bloco EVA engloba o acesso à 

Internet com possibilidade de acessos a sites na Internet 

(somente http e https), envio e recebimento de mensagens 

instantâneas através de aplicativos públicos (Instagram, 

Facebook, WhatsApp etc.). 

III. O presente contrato não engloba o fornecimento de 

equipamentos necessários para utilização do serviço pelo 

cliente, bem como não engloba a prestação de suporte técnico, 

via telefone ou e-mail, relativo ao serviço. O Bloco EVA não 

indicará empresas para a prestação de suporte técnico. 

IV. Para utilização do serviço, o USUÁRIO deverá possuir os 

equipamentos e periféricos necessários, bem como 

responsabilizar-se pela sua configuração para uso. 

V. O acesso à rede Wi-Fi do Bloco EVA será realizado mediante 

a utilização de rede e senha previamente divulgados aos seus 

clientes. 

VI. A utilização da rede Wi-Fi do Bloco EVA é pessoal e 

intransferível, portanto, o usuário e senha de acesso não 

deverão ser divulgados pelo USUÁRIO a terceiros. O 

USUÁRIO é o único responsável por danos ou prejuízos 

decorrentes da utilização de seu usuário e senha. 

VII. A rede Wi-Fi do Bloco EVA estará disponível ao USUÁRIO 

durante o horário de show do Bloco EVA no circuito Dodô, no 

Carnaval Salvador 2020. Entretanto, o serviço poderá ser 

interrompido a qualquer momento sem prévio aviso, devido a: 

a. Manutenções técnicas e/ou operacionais que exijam o 

desligamento temporário do sistema ou impossibilitem o 

acesso; 

b. Casos fortuitos ou força maior; 

c. Ações de terceiros que impeçam a prestação dos serviços; 

d. Falta de fornecimento de energia elétrica para a prestação do 

serviço; 

e. Ocorrências de falhas no sistema de transmissão e/ou 

roteamento no acesso à Internet; 

f. Interrupção na prestação do serviço. 

VIII. O bloco EVA não será responsável por quaisquer danos e ou 

prejuízos decorrentes das interrupções relacionadas no item 

acima, ou daqueles em que o Bloco EVA não tenha concorrido 

exclusivamente para a realização do dano e ou prejuízo. 

IX. A prestação do serviço no momento será feita de forma 

gratuita. 

X. O USUÁRIO fica ciente e aceita que, ao enviar fotos e 

mensagens com a hashtag #eva4.0 pelo Instagram poderá ter seu 

nome, foto e sua mensagem exibidas no telão de LED do trio. 

XI. O USUÁRIO deverá dispor e manter o equipamento 

necessário ("smartphone" compatível com a tecnologia Wi-Fi) 

para ter acesso à Internet em condições de real funcionamento, 

bem como deverá promover as medidas de segurança necessárias 

à proteção de seus equipamentos, sistemas e arquivos contra a 

atuação indevida e invasões não autorizadas de outros usuários de 

Internet. 

XII. O USUÁRIO obriga-se a não divulgar a senha a terceiros. 

XIII. O USUÁRIO não poderá utilizar a Rede Wi-Fi do Bloco 

EVA para acessar, propagar ou manter Portal ou Site(s) na Internet 

com conteúdo que: 

a. Violem a lei ou não são autorizados; 

b. Difamarem a propriedade intelectual, os direitos à honra, à 

vida privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar; 

c. Incitem a prática de atos discriminatórios, seja em razão de 

sexo, raça, religião, crenças, idade ou qualquer outra condição; 

d. Coloquem à disposição ou possibilitem o acesso às mensagens, 

produtos ou serviços ilícitos, inapropriados, difamatório, 

violentos, obscenos e pornográficos; 

e. Induzam ou incitem práticas perigosas, de risco ou nocivas 

para a saúde e para o equilíbrio psíquico; 

f. Sejam falsos, ambíguos, inexatos, exagerados ou 

extemporâneos, de forma que possam induzir a erro sobre seu 

objeto ou sobre as intenções ou propósitos do comunicador; 

g. Violem o sigilo das comunicações; 

h. Constituam publicidade ilícita, enganosa ou desleal, em geral, 

que configurem concorrência desleal e/ou denominados 

“spam-mails”; 

i. Veiculem, incitem ou estimulem a pedofilia ou pornografia; 

j. Incorporem vírus ou outros elementos físicos ou eletrônicos 

que possam danificar ou impedir o normal funcionamento da 

rede, do sistema ou dos equipamentos informáticos (hardware 

e software) de terceiros ou que possam danificar os 

documentos eletrônicos e arquivos armazenados nestes 

equipamentos informáticos. 

XIV. O USUÁRIO será responsável pelos sites que ele vier a 

navegar e caso este cause algum prejuízo ao Bloco EVA, aquele 

será responsabilizado pelos seus infortúnios. 

XV. Ao detectar qualquer conduta estipulada no item anterior e/ou 

método considerado inadequado, ilegal, imoral, ofensivo e/ou 

antiético por parte do usuário, o Bloco EVA poderá optar por 

suspender os serviços temporariamente e/ou notificar o usuário 

para que sane, corrija ou regularize a situação, sem prejuízo do 

eventual ressarcimento de perdas e danos ao Bloco EVA, se 

houver. 

XVI. O USUÁRIO assume todos os ônus e responsabilidades 

decorrentes de seus atos e de sua conduta como USUÁRIO da rede 

Internet, respondendo, ainda, pelos atos que terceiros praticarem 

em seu nome, por meio do uso de seu código de usuário. 

XVII. O Bloco EVA não tem obrigação de controlar o conteúdo e 

natureza dos conteúdos transmitidos, difundidos ou postos à 

disposição de terceiros pelos USUÁRIOS, através da Rede Wi-Fi 

do Bloco EVA. Não obstante, o Bloco EVA reserva o direito de 

revisar, a qualquer momento e sem aviso prévio, por própria 

iniciativa ou a pedido de terceiro, os conteúdos transmitidos, 

difundidos ou postos à disposição de terceiros pelos usuários 

através do serviço e a impedir a sua transmissão, difusão ou 

colocação a disposição de terceiros no caso de que, no seu 

entendimento, resultarem contrários ao disposto neste termo de 

uso. 

XVIII. O Bloco EVA não se responsabiliza, direta ou 

indiretamente, por quaisquer despesas, danos ou perdas que sejam 

efetiva ou alegadamente causados por quaisquer conteúdos, 

produtos ou serviços disponíveis em referidos sites de terceiros ou 

recursos externos, não garantindo a perfeição, qualidade, 

veracidade, adequação, utilidade ou segurança do conteúdo ou de 

qualquer serviço oferecido, inclusive, mas não se limitando a, 

serviços envolvendo investimentos, seguros, aplicações, 

transferências de valores, e demais operações financeiras, ou pela 

utilização ou confiança depositada pelo USUÁRIO em tais 

conteúdos, produtos ou serviços. 

XIX. O USUÁRIO expressamente declara e garante, para todos os 

fins de direito: 

a. Possuir capacidade jurídica para celebrar e utilizar o serviço 

objeto deste termo; 

b. Reconhecer que o presente termo se formaliza, vinculando as 

partes, com a confirmação contratual, o que se fará mediante a 

conexão com a rede Wi-Fi do Bloco EVA, e; 

c. Que está ciente e de pleno acordo com todas as condições deste 

termo. 

XX. O presente Termo e Condições de Uso são regidos pela 

legislação da República Federativa do Brasil. Seu texto deverá ser 

interpretado no idioma português e os usuários da Rede Wi-Fi do 

Bloco EVA se submetem ao Foro da Comarca de Salvador, Bahia. 

 


